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1. Dincolo (sau în i prin) premisele i a ez rile
survenite în marile crea ii teoretico-sistematice de la Kant
la Hegel i romantici, o filosofie modern a culturii se
poate recunoa te abia atunci când se ajunge la integrarea
problematicii ei specifice în func ie de un plan
paradigmatic, din care, al turi de sens i valoare, nu
poate s lipseasc forma „stil”, atât de proprie limbajului
i tuturor modalit ilor de expresie ale crea iei culturale i
ale comportamentului cultural uman.
Aceast înnoire era îns condi ionat , în primul
rând, de dep irea clasific rii „stilurilor” dup „aprecierea sau dep rtarea de natur a crea iilor artistice” i de
în elegerea artei ca autonom ; c ci „în procesul de
constituire al artei i de crea ie a operelor artistice, rolul
principal îl joac ... anumite atitudini i valori, contiente i incon tiente, de care spiritul uman e c l uzit în
afar de orice rela iune cu natura” i.
Mai mult, era necesar o dep ire a diversit ii
„stilurilor” într-o cuprindere apt s aduc pluralitatea
printr-o unitate exemplar , numit „stil cultural”. În acest
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sens, Nietzsche scrie: „Cultura este înainte de toate
unitatea de stil artistic în toate manifest rile vitale ale
unui popor. Mult din ceea ce e tiin
i înv tur
constituie îns fie un mijloc necesar al culturii, fie un
indiciu al acestuia, i s-ar potrivi mai bine cu opusul
culturii, cu barbaria, adic : lipsa de stil sau amestecul
haotic al tuturor stilurilor” ii.

Nietzsche extinde astfel no iunea de stil dincolo
de sfera crea iilor artistice, la manifest rile de cultur de
diverse tipuri i, dep ind viziunea ra ionalist , universalist a „luminilor”, consider aceste manifest ri ca fiind
solidare cu afirmarea personalit ii unui popor.
Din descrierea câmpului acestui „amestec”, precum i a relev rii „lipsei de stil” se poate deduce inversul, anume structura a ceea ce ar trebui s fie un „stil
cultural”. Nietzsche relev , în acest sens, necesitatea unei
„culturi adev rate”, prin redobândirea „nemijlocirii vieii”, a „nevinov iei devenirii” (Unschuld des Werdens).
C ci de la el dateaz „constatarea, de atâtea ori repetat , de atunci, c vremii noastre îi lipse te sentimentul
metafizic fundamental i c r ul ei decurge din împrejurarea c normele care o conduc sunt atinse de caducitatea unui relativism istoric”: este nevoie, dar, de „trezirea puterilor creatoare c tre absolut i etern”, iar
„fiecare popor i epoc ” s - i urm reasc idealurile lor
proprii, rezultate din felul specific al con tiin ei lor
metafizice” iii.
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Proiectând „unitatea de stil” în cultura modern
prin analogie cu cea a culturii clasice grece ti, Nietzsche
îi caut temeiul în unitatea dintre mituri, muzic i poezie, concepe arta ca pe o „func ie a vie ii”, expresie a
unui „sentiment metafizic al vie ii”, care d for a creatoare i unitatea întregii culturi. Aceasta trebuie pus în
leg tur cu concep ia lui despre „mitul tragic”. Textul lui
este, în acest sens, exemplar: „Ce ochi mari vor fi
f când, ce z p ceal penibil vor fi resim it "oamenii de
cultur " ai unei epoci ca a noastr în fa a unui fenomen
care nu poate fi în eles decât prin analogie cu profunzimea (pân aci neîn eleas ) a geniului elin: rena terea
spiritului dionisiac i a tragediei! ... Noi în elegem de ce
o cultur atât de sl b noag ur te arta adev rat : se
teme c îi va aduce pieirea” iv.
Nietzsche caut astfel temeiul unit ii stilistice
într-o form originar , în aptitudinile pe care vechii greci
le exprimau în unitatea muzicii i a mitului tragic. Dar i
aceast unitate trimite (chiar dincolo de relevarea
semnifica iei dramei muzicale a lui Wagner) mai departe
la „for a ve nic i ini ial ” dionisiac i la „inten ia
estetic ” apollinic , care „ne îndeamn s tr im clipa ce
vine”v. Sub fiorul unui „sentiment metafizic”, fiin a
creatoare d astfel sens propriei vie i în forme de tr ire
integrate într-o unitate organic , asociindu-le configurativ ca un „Kulturstil”.

A a cum observ Blaga, Nietzsche „încerca s
stabileasc "fenomenul originar" al unei culturi întocmai
cum Goethe îl c uta în botanic sau în teoria culorilor.
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Pentru cultura greac Nietzsche a g sit acest fenomen
originar în dubla tendin a apollinicului i dionisiacului
"... Concep ia implic o polaritate de termeni Termenii
polari se condi ioneaz reciproc. Apollo nu poate tr i
f r Dionysos, nici Dionysos f r Apollo” vi.

2. Ideea de „fenomen originar” cap t treptat i
alte întrebuin ri, îndeosebi în filosofia istoriei i a
culturii de la începutul secolului nostru.
Introducerea metodei goetheene în filosofia
culturii constituie, incontestabil, meritul lui Nietzsche,
care refuz de plano intelectualismul „luminilor”, precum
i interpretarea matematic -mecanic a naturii i propune
o gândire mitic-intuitiv . „Prin filosofia lui Nietzsche –
sublinia Blaga – metoda goethean î i spore te sfera în
chip impresionant. Prin ipotezele naturaliste ale romanticilor metoda aceasta ajunsese la un impas. Filosofia lui
Nietzsche deschide alte perspective, eviden iind înc o
dat c o metod , ce pare definitiv compromis prin
aventurile ei într-un domeniu e susceptibil de a da
roade în alt domeniu” vii.
Între aceste aplic ri re ine aten ia filosofia culturii
a lui Spengler, care, folosind metoda intuitiv , morfologic , marcat puternic de o preferin pentru dimensiunea
biologic , în elege culturile ca „organisme vii ca i
plantele – cu începuturi, cre teri, înfloriri i sfâr ituri”;
dup Spengler „exist suflete reale ale culturilor, ca un
fel de entit i metafizice”, legate fatalmente „de un
anume peisaj”, menit s ofere explica ie „fenomenului
originar” al unei culturi viii.
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„Fiecare cultur – scria Spengler – î i are
propriile ei posibilit i de expresie, care se înf i eaz ,
se maturizeaz , se ofilesc i nu se mai repet . Cu totul
diferit una de alta exist nenum rate forme ale plasticii,
picturii, matematicilor, fizicii – fiecare având o durat de
via limitat , fiecare închis în ea îns i, a a cum orice
plant î i are florile i fructele proprii, modul ei propriu
de cre tere i c dere. Esen e vii în cel mai înalt grad,
aceste culturi cresc într-o sublim lips de finalitate, ca
i florile pe câmp. La fel ca plantele i animalele, ele
apar in naturii vii, în sensul lui Goethe, i nu naturii
moarte, în sensul lui Newton. În istoria lumii nu v d
altceva decât tabloul unei continue configur ri i
reconfigur ri, al unei minunate deveniri i dispari ii de
forme organice” ix.

Spengler aplic acest concept de „habitus” la
„marile organisme ale istoriei”, precizând: „vorbesc de
habitus-ul culturilor antice indiene i egiptene, al istoriei
sau al spiritualit ii acestora. Un sentiment nedefinit al
acestui habitus se afl îns întotdeauna la baza conceptului de stil (Stilbegriff), iar atunci când e vorba de
stilul religios, de cel erudit, politic, social, economic, al
unei culturi, în genere de stilul unui suflet (subl. n.), este
nevoie de a-l clarifica i în elege” x.
Cum de habitus-ul unei „grup ri de organisme”
apar ine „ i o durat determinat a vie ii i un tempo
determinat al dezvolt rii”, aceste concepte „nu pot lipsi
dintr-o determinare structural a istoriei. Tactul
existen ei antice grece ti era altul decât cel al celei
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egiptene sau arabe. Se poate vorbi de un Andante al
spiritului greco-roman i de un Allegro con brio al
spiritului faustic” xi, adic modern.
Spengler ridica în prim plan astfel aceea i idee a
unui „Kulturstil”, în eles ca unitate i mod de a fi al
unit ii în diversitatea crea iilor unei culturi i a dispunerii civiliza iei corespunz toare acesteia.
Este de observat c viziunea lui Spengler r mâne
tributar unei în elegeri, a activit ii omului ca mimetic ,
în func ie de un plan dat. Dificult ile acestei concep ii
decurg atât din conceperea morfologic a culturii ca
organism autonom, cât i din întrebuin area defectuoas a
metodei intuitive solidar cu proiec ia unui domeniu prin
„fenomenul originar”. Leg tura dintre „sufletul” unei culturi i un anumit „peisaj”, de fapt teoria „simbolului spaial” constituie un amestec între o mentalitate naturalistbiologizant i metoda intuitiv-organic a lui Goethe”.
Teoria peisajului vrea s fie... "explica ie" a unui
"fenomen originar" ... prin preten ia unei "explica ii"
naturaliste se r pe te culturii caracterul de "Fenomen
originar" ” xii.

3. Cu aceasta, Blaga readuce, într-o sistematic
ampl , problematica pus de Goethe, Nietzsche, i
Spengler, ridicând la un alt nivel modul de a gândi
intuitiv-organic i de a considera cultura sub specia
stilului. Dezacordul cu Spengler se v de te chiar în
contextul de fa : ... „nu se poate sus ine, cu seriozitate,
teoria cre terii fatale a unei culturi dintr-un anumit
peisaj. Dilema este evident : sau ii cu orice pre s vezi
3-4 / 2002
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în diferitele culturi ni te "fenomene originare" în sens
goethean ... i în cazul acesta renun i la "explicarea" lor,
adic la teoria peisajelor, sau p strezi pe aceasta i
renun i la întâia ... dup cum e ti obi nuit s gânde ti fie
intuitiv-organic, fie logic-naturalist” xiii.
Blaga pre uia astfel metoda „fenomenului
originar” introdus de Goethe, relevându-i ideea central :
„natura se manifest într-o bog ie aproape exploziv de
forme (Gestalten); "Gestalt" înseamn form , figur ,
configura ie, dar nu e o no iune a a de abstract ca
acestea. "Gestalt" e mai intuitiv i înseamn mai mult
figur sau form plastic , mi c toare, plin de via ” xiv.
Ca „produs al spiritului”, „fenomenul originar” are la
baz „analogia manifestat în cadrul unor fenomene ale
experien ei”, dar el este „o vedenie, de natur intuitiv i
nu abstract ”; ca urmare, „trebuie v zut cu ochiul
interior, a a cum î i vedea Platon "ideile". De
fenomenele originare trebuie s te apropii cu un
sentiment de adora ie” xv.
În al i termeni, „în orice "fenomen originar" e
activ într-un fel oarecare o polaritate. La plante "foaia
originar " se contract i se dilat alternant, ca s
produc celelalte p r i caracteristice. În orice culoare
avem un amestec de lumin i de întuneric. Aici atingem
punctul de deosebire între Goethe i Platon. Filosoful
grec nu cunoa te o manifestare "polar " a ideilor
arhetipice. "Ideile" platonice sunt pe deplin determinate
prin provenien a lor din analogie i prin caracterul lor
static-intuitiv. Ca s trecem de la "ideile" lui Platon la
fenomenele originare ale lui Goethe trebuie s ad ug m
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la momentul provenien ei analogice i la momentul
intuitiv particularitatea manifest rii polare” xvi.
Planul arhetipal, paradigmatic se sus ine, deci,
într-o manifestare „polar ”, care condi ioneaz , la rândul
ei, forma intuitiv a accesului la paradigm . Dinamica
„fenomenului originar” este dincoace de el, dar nu ca
form exterioar ci ca modul lui de a fi i, ca urmare,
numai laolalt cu el. Cumva, în termenii lui Blaga,
„transcendentul care coboar ”: în „atitudinea spiritului
cre tin fa
de "transcenden " este de re inut c
„transcendentul nu e conceput pretutindeni i în toate
timpurile în acela i fel, de i formularea lui sub unghi
dogmatic nu difer esen ial. Ramifica iile spiritului
cre tin nu se fac îns numai pe temeiuri "dogmatice". Ele
pot avea i temeiuri stilistice. În atitudinea omului fa
de transcenden intervine o determinant de caracter
stilistic, care produce o remarcabil diferen iere de
viziuni. Aceast determinant , limitat de obicei la o
anume regiune sau la o anume epoc e în multe privin e
mai decisiv decât o metafizic precizat ” xvii.
De aici decurg consecin e importante pentru
în elegerea stilului ca mod de structurare interioar a
crea iilor umane dintr-o cultur , prin solidarizare cu
„atitudinea omului fa de transcenden ”, exprimat în
cultura sa.
Cumva ca i Nietzsche, Blaga relev autonomia
crea iei culturale, care nu-i reductibil la factori naturali
i îndepline te o func ie de relevare, nu pur i simplu de
cunoa tere. „Cultura – sublinia Blaga – nu e un
epifenomen, sau ceva contingent în raport cu omul. Ea
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este împlinirea omului ... Cultura nu este un adaos
suprapus existen ei omului ... nu este nici un adaos
suprapus omului, ca un parazit demonic, cum o în elege
Spengler” xviii.
Cultura e privit ca expresia „unui mod de
existen sui generis”, e condi ionat „de începerea în
lume a unui nou mod mai profund i în aceea i m sur
mai riscant de a exista” xix. Mai exact, cultura e „semnul
vizibil” al unei „muta ii ontologice”, nu „un organism
superior” (ca la Spengler) sau „efectul unei muta ii
biologice”; pentru a explica „geneza culturii (crea ia)” nu
e necesar ipoteza unui „suflet special” al culturii”xx.
Omul, dup Blaga, î i realizeaz „destinul creator” prin
„pl smuiri de stil”; „crea iile culturale sunt dominate de
o matrice stilistic ” xxi.

4. Discu iile despre stil sub zodia categoriei de
„stil cultural” aduc astfel în aten ie problematica de baz
a unei filosofii moderne a culturii. De la Nietzsche la
Spengler i Blaga i, bineîn eles, pe urmele metodei
goetheene a „fenomenului originar” are loc dep irea
conceperii stilului ca apropiere sau îndep rtare de natur
i situarea culturii ca domeniu autonom ce aduce laolalt
unitatea dintre om i transcenden , în fond, ceea ce
Blaga numea „destinul creator al omului”.
Aparent „clasic ” dezbaterea despre stil nu i-a
pierdut actualitatea. Ceea ce se impune înainte de toate
prive te în elegerea stilului ca mediu în care vine umanul
ca uman (valoric), indiferent dac avem de a face cu
„unitatea stilistic ” autentic sau cu „amestecul haotic al
Acad. Alexandru Boboc
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tuturor stilurilor” (de care Nietzsche acuza cultura
modern ). Ceea ce s-a numit „lips de stil” nu înseamn
vidul stilistic.
Chiar numai luat în sine stilul este modalitatea
determinant , stabil a vie ii i a crea iei umane (mai ales
în m sura în care e vorba de o modalitate semnificativ ,
valoric ). Din cele spuse rezult c stilul vine ca „stil
cultural” tocmai întrucât particip la aducerea „lumii”
într-o interpretare ce poart pecetea cuiva în stare de o
astfel de înf ptuire: fiin a uman .
Dezbaterea despre stil conduce astfel la om i lumea omului, la o perspectiv pluralist i, implicit, istorist . Mai mult, stilul relev originalitatea i identitatea,
personalizarea prin cultur , a a cum o ilustreaz istoria
modern (de fapt, o istorie a na iunilor i a culturilor
na ionale).
Dincolo de un universalism sui generis, justificat
prin dinamica intern i interac iunea culturilor, sunt de
luat în seam nevoile reale, preferin ele afirm rii prin
crea ia cultural , precum manifest rile de opozi ie,
rezisten a for elor creatoare (marcate stilistic) la orice
integrare nivelatoare, nesincronic , devenit cumva azi
caracteristica fenomenului globaliz rii. C ci necesitatea
unei noi a ez ri moral-spirituale, ca i noua modalitate a
interac iunii civiliza iilor, nu contravine, ci, dimpotriv ,
se poate împlini numai în condi iile afirm rii pluralit ii
perspectivelor, centrate de marea diversitate a câmpului
valoric i, implicit, de ivirea unui nou spirit în rela iile
interumane.
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5. De fapt, hot râtoare devine tot mai mult,
diversitatea orizontului istoric al fiec rei na iuni i culturi
na ionale. F r în elegerea acestui orizont "modernizarea" devine impunerea unor forme de organizare ce nu se
vor închega niciodat în forme de via corespunz toare
spa iului specific, unit ii dintre tradi ie i actualitate al
unei istorii na ionale.
Poate de aci izvor te i sentimentul de înstr inare descris cândva de un mare filosof sub formula „trecerea pe lâng ceva”: „Pu ini sunt cei care "v d" cu
adev rat, în sens valoric... Se întâlnesc lumi diferite, dar
numai superficial, r mânând în fond solitare, îndep rtate
una de alta... Nu este oare o culme a absurdului, faptul
c fiecare tie care-i dorin a celuilalt i totu i trece mai
departe, f r s observe cum un om r mâne singur, cu
durerea ascuns a singur t ii sale” xxii. Mai grav, chiar:
„Nimeni nu tr ie te cu adev rat marile conexiuni ale
vie ii întregului, nu simte pulsul istoriei. i totu i, fiecare
se afl în mijlocul acesteia i este chemat s vad i s
participe la modelarea întregului” xxiii. „Via a omului de
ast zi” – continua autorul citat – nu este favorabil unei
aprofund ri: „se alearg dup impresii, tr iri, senza ii.
Ne uit m totdeauna dup ceea ce este mai nou, ne
st pâne te ceea ce a ap rut cel mai recent, iar ceea ce a
precedat este uitat înainte de a fi examinat corect i, de
obicei, înainte de a fi în eles. Tr im din senza ie în senza ie. Puterea de penetrabilitate se aplatizeaz , sentimentul valorii se toce te în goana dup senza ional” xxiv.
Fire te, comentariile ar fi de prisos! de i formulate în anii 1925-26, aceste considera ii se potrivesc st rii
omului modern i, bineîn eles, st rii lumii de azi! R mâAcad. Alexandru Boboc
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ne speran a unor disponibilit i constante în substan a
personalit ii noastre culturale! A a cum observa Mircea
Florian cândva (Reconstruc ie filosofic , Casa coalelor,
Bucure ti, 1944), tr s turile acestei disponibilit i ar fi:
„tendin a spre universal sau ecumenic, s dit în "ortodoxie", voin a de a absorbi toate elementele spirituale de
încercat viabilitate, i totodat înd r tnicia de a r mâne
noi în ine, de a ne împotrivi înstr in rii, de a nu ne pierde
încrederea în puterile proprii”.
Rea ezarea în matricea valorilor, regenerarea
moral , normalitatea r mân structural legate de situarea
în adev r i în orizontul con tiin ei istorice. A a cum
spunea unul dintre cei mai mari gânditori moderni, „omul
trebuie s se cinsteasc pe sine i s se considere demn
de ceea ce este mai înalt. Despre m re ia i puterea
spiritului, el nu va putea niciodat s aib gânduri destul
de mari” xxv.
Desigur, criza prin care trecem ast zi produce,
prin for a lucrurilor, totodat nedumerire i dezam gire
i, într-un plan al vie ii afective, fenomene de superficialitate i marginalitate. Dar reg sirea trebuie, totu i, s fie
posibil ! i aceasta tot pe calea culturii, a redobândirii
gustului pentru valori: ale trecutului i altele noi!
În orice lume aflat în c utarea unui înnoit sens al
vie ii este loc i pentru tradi ii i pentru cei de azi, dar
mai ales pentru cei ce vor veni de-acum înainte! Poate c
„cea mai bun dintre lumile posibile” (ca s folosim,
mutatis mutandis, formula lui Leibniz!) ar fi aceea în care
cei ce vie uiesc laolalt s fi realizat i în elegere i
comunicare!
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